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Dengang Kirstine Jep Brenders 
endte sine dage på bålet i Søborg
AF SUSAN JOHNSEN

I forbindelse med forberedelserne til Museum 

Nordsjællands særudstilling ”Freja og Evas døt-

re – kvindesyn fra oldtid til nutid”, dukkede et 

hidtil ukendt dokument op. Det var en indberet-

ning til Oldsagskommissionen, det nuværende 

Nationalmuseum, fra en præst i Gilleleje. Han 

skrev, at en kvinde i 1582 var blevet tortureret 

og havde kendt sig skyldig i trolddom og siden 

blev brændt på Torvet i Søborg. Kvinden hed 

Kirstine Jep Brenders og kom fra Helsingør. Det 

er hendes skæbne og retssag artiklen hand-

ler om. Indledningsvis bringes et kulturhistorisk 

rids af tiden og årsagerne til hekseprocesser-

nes iværksættelse.

Mange opfatter hekseprocesserne her i landet som 

et kapitel fra den såkaldte mørke middelalder, men 

det har faktisk intet på sig. Hekseprocesserne i Nor-

den og det nordlige Europa skal forstås i sammen-

hæng med tiden efter middelalderens slutning, 

hvor denne del af Europa smed den katolske kirke 

på porten og gik over til en ny kristendomsretning 

– den reformerte tro.

Det nye kvindesyn og de mistede  
rettigheder
Den nye kirke betød indførelsen af en mere per-

sonlig kristendom med stor vægt på det enkelte 

individs eget ansvar over for Gud, såvel for det 

gode som for det onde. Således opfattede man nu 

sygdom, som resultatet af det enkelte menneskes 

manglende tro og gudsfrygt. Uheld, man ikke selv 

følte skyld for, måtte have sin årsag i andre perso-

ners manglende ydmyghed over for Gud. 

Tilbedelsen af Maria-figuren i den katolske kir-

ke i Midt- og Nordeuropa havde ført til en intens 

dyrkelse af kvindelighed og styrket agtelsen for 

kvindekønnet. Den nye reformerte tro, som i Dan-

mark indførtes i 1536, gjorde fuldstændig op med 

denne kvindeopfattelse. Maria-figurerne fjernedes 

fra kirkerne, og befolkningen blev nu indprentet, at 

kvinder var svage i ånden og havde tendens til at 

trække tingene hen mod dårligdom og ondskab.

Samtidig voksede en handels- og retspolitik frem, 

der kraftigt rationaliserede arveretten, myndigheds- 

og erhvervsreglerne for at lette handelstransak-

tioner mv. Denne rationalisering ramte kvinderne 

særdeles hårdt. Det var nemlig deres myndighed, 

arveret og erhvervsmuligheder, der – næsten helt 

eller fuldstændigt – blev fjernet.

Det nye kvindesyn og de mistede rettigheder 

kom på lang sigt til at få store konsekvenser for, 

hvordan kvinder gennem de næste århundreder 

opdragede deres døtre. Det betød en langt mere 

tilbageholdende og forsigtig livsførelse end tidlige-

re. 

På kort sigt havde det nye kvindesyn ret vold-

somme konsekvenser. En af dem var den intense 
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jagt på hovedsagelig unge kvinder, som kom for 

skade at blive gravide uden at være gift. Disse blev 

i hele Nordeuropa straffet med pisk ved byens kag, 

en afstraffelsespæl midt på byens torv, der i denne 

tid  blev opsat eksempelvis i Hillerød, Esrum, Sø-

borg og Helsingør. Det forlød nu fra landsmødet i 

Roskilde 1568, at ”bispen haver udråbt at alle skø-

ger og bolefolk skulle miste huden på kaget, som 

så uhøvisk lever i utugt”, og det blev bemærket, at 

Hans Majestæt Frederik d. II allerede havde ladet 

fire skøger hudstryge ved Frederiksborg galge for 

nylig. Christian d. IV’s lov fra 1617 stadfæster bi-

spens bestemmelser og præciserede, at ”beligget 

kvindfolk, uden al nåde skal straffes til kaget”.

Maria-alter fra Annisse 

kirke i Nordsjælland o. 

1425.

Kagstenen i Søborg står 

i dag i et anlæg mellem 

den middelalderlige køb-

stad og Mellemholmen.
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En anden konsekvens af den nye tankegang og 

ændrede tro var den begyndende jagt på potentiel-

le hekse i hele det reformerte Nordeuropa. Hekse-

processerne, der hovedsagelig var rettet mod kvin-

der, startede næsten samtidig med kampen mod 

den frie seksualitet og prostitution. De første kend-

te hekseprocesser i Danmark fandt allerede sted 

i 1540’erne i blomstrende handelsbyer som Køge 

og Malmø. Forfølgelserne kulminerede i 1600-tal-

let. Det sætter reformationen i et noget andet lys, 

end vi normalt er vant til. Det er bemærkelsesvær-

digt, at fænomenet fra midten af 1500-tallet stort 

set holdt sig til reformerte lande i Nordvesteuropa. 

Syd- og Østeuropa gik stort set fri.

I Danmark blev årene 1617-19 de værste, hvilket 

faldt sammen med vedtagelsen af en ny lovgiv-

ning. Chr. IV’s Forordning fra 1617, ”Forordning om 

Troldfolck oc deris Medvidere”, blev grundlaget for 

hekseforfølgelserne. Lovbestemmelserne kom til 

at gå igen i Danske Lov fra 1683 under overskriften 

”Vildfarende lære, gudsbespottelse og trolddom”.

Ser vi ud over det ganske land, var det mange 

typer kvinder, der kom i klemme og blev udsat for 

hekseanklager. Men særlig ramt blev kvinder over 

en vis alder og enker. Nogle havde skavanker, andre 

var gamle og sære. Nogle kvinder var opsætsige 

i forhold til de nye regler, der begrænsede deres 

erhverv og småhandel. Andre fulgte ikke den nye 

trosretnings regler eller var kommet op og toppes 

med en nabo. Nogle havde fungeret som klog kone 

og anvendt forskellige midler mod sygdomme, hvil-

ket heller ikke længere var velanset. 

Hekseanklagen
Fra Helsingør kender vi mange sager om hekse-

processer bl.a. historien om Kirstine Jep Brenders. 

Historikeren Karsten Sejr Jensen har undersøgt 

tingbøger og andre kilder, der giver oplysninger om 

sagen. På denne baggrund er det muligt at sam-

menstykke en kort levnedsbeskrivelse over Kirstine 

Jep Brenders. Hertil kommer, at vi i et hidtil ukendt 

dokument indleveret til Oldsagskommissionen, nu 

Nationalmuseet, får en kort og klar beskrivelse af 

Kirstine Jep Brenders’ grufulde skæbne. Således 

noterer præsten i Gilleleje Kirke, Laurits Jakobsen, i 

året 1582 i kirkebogen: 

”Jep Kirstine Brenders lægges på pinebænken 

og tilstår. Hun brændes på Søborg Torv i 1582”.

Men hvem var Kirstine Jep Brenders og hvad var 

det for begivenheder, der førte til hendes ulykkelige 

skæbne?

Kirstine voksede efter alt at dømme op i Tikøb. 

”Heksehammeren” med 

det latinske navn ”Mal-

leus Maleficarum” var en 

lærebog i heksejagt skre-

vet af de to dominikaner-

munke Heinrich Institor 

og Jacob Sprenger. Den 

udkom første gang i 

1486. Denne udgave er 

trykt i Venedig i 1574.
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Herfra har vi noget af hendes skudsmål som helt 

ung pige, som refereres i forsvarstalen i tingbøger-

ne fra processen mod hende i 1582. Da vi møder 

hende i tingbøgerne, er hun gift med Jeppe (Jep) 

Brenders, har børn og fungerer som en slags klog 

kone i Helsingør by.

I 1576 nævnes Kirstine i tingbøgerne i forbindel-

se med en hekseanklage rettet mod kvinden Mette 

Glarmesters og en anden kvinde. Kirstine er mis-

tænkt for trolddom – hun har brugt ovnvarme til at 

kurere en mands ryg, kureret en andens sår og givet 

råd om en mands hang til druk. Kirstine bliver dog 

ikke anklaget i denne sag. Derimod dømmes Mette 

Glarmesters som heks og brændes på bål d. 23. 

juni 1576 på Sletten Strand. Skarpretteren Mester 

Anders aflønnes med 4 mark for henrettelsen.

Anden gang vi hører om Kirstine er 5 år sene-

re i 1581. Hun praktiserer stadig som klog kone, 

men det synes at være gået tilbage for hende, for 

hendes mand står ikke længere opført som skatte-

betaler. På et værtshus møder hun skarpretteren 

Mester Anders. De kommer op at skændes, og han 

slår hende over armen med en knippel. Hun rå-

ber, at hun håber, hans arm bliver lige så tung, som 

hendes er nu efter slaget. 

En dag brækker den selv samme Mester Anders 

sin arm, da han kaster sten efter svin på gaden for at 

holde dem væk – det er en del af mestermandens 

daglige arbejde. Efterfølgende rejser Mester Anders 

en sag mod Kirstine for at have lovet ham ondt på 

værtshuset og dermed være skyld i hans ulykke – 

den brækkede arm. Kirstine flygter ud af byen af 

skræk for på ny at blive anklaget for trolddom, men 

sagen løber ud i sandet – indtil videre.

Som følge af reformationen og den medfølgen-

de skræk for at mishage Gud – ved at se igennem 

fingre med trolddom og hor – foregår der alvorlige 

hændelser over hele landet, ikke mindst i hverda-

gens Nordsjælland.

En kvinde i Helsingør by anklager sin mand for 

at være hende utro med hendes egen søster, som 

bor hos parret. Manden stikker af, og tilbage står 

søsteren Johanna, som anklages for hor og døm-

En advarsel mod en 

af verdens fristelser. 

Dæmonien afsløres ved, 

at pigens fødder sidder 

omvendt. Kalkmaleri fra 

1500-tallet fra Hellig-

åndsklostret i Ålborg. 
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mes til døden ved bålet. Hun ”benådes” af kongen 

til ”kun” at skulle halshugges ved sværdet, og det 

skal ske ved Mester Anders’ hånd på Sletten Strand. 

Men på stranden ved halshugningen sker følgende:

”[D]a er det så ulykkelig samme tid at han ilde 

martrede det arme menneske. Og første gang ikke 

kunne hugge uden [kun] en lille ring ind i halsen, 

så at somme kvinder faldt om, gav hun et ynkeligt 

skrig og derefter hug han 5 el. 6 hug og kunne dog 

ikke hugge hovedet fra hende. Og han kastede ri-

tersværdet, gav flugt og begærede nåde, nåde. Og 

som han tog til løb og kom over nogle gærder blev 

han af almuen ynkelig slagen og tagen af dage.”

Hvis vi ser bort fra skarpretterens død for folke-

massens hænder, går denne forfærdelige sag om 

utroskab fra mandens side i retslig henseende 

udelukkende ud over Johanna. Og det bliver værre. 

Kirstine anklages nemlig efterfølgende af skarpret-

terens enke for – med trolddom – at have skadet 

hendes mand og nu også forårsaget hans død, idet 

han med den dårlige arm ikke kunne halshugge Jo-

hanna ordentligt og derfor blev overfaldet og slået 

ihjel af tilhørerne.

Retssagen mod Kirstine
18 personer vidner om, hvordan Kirstine med 

”trolddom” kan helbrede folk eller har givet gode 

råd, der alligevel ikke gav det ønskede resultat. Og 

den nu afdøde bartskærer Mester Jacob i Søborg, 

som længe havde forsøgt at holde Kirstine fra ar-

bejdet som klog kone, havde tidligere beklaget sig 

over hendes ”fusken” i hans embede og påstået, at 

hun har fejldiagnosticeret både hans og andre bart-

skæreres patienter. Mester Jacob vidner ikke selv, 

da han  på ”mærkværdig vis” nu er død.

Sagen viser, at frygten for at sygdomme var på-

ført som en straf fra Gud, nu fik folk til at angive 

andre for trolddom i stedet for at tage Guds straf på 

sig selv, som reformationens lære ellers prædiker 

for dem. Selv små misforståelser og uoverensstem-

melser kunne blive til trolddomsanklager.

Kirstine bliver anklaget for med trolddom at have 

forårsaget Mester Anders’ død og være ansvarlig for 

alle de ulykker og magiske mirakler, de 18 vidner 

beretter om. Den 20. august afsiger formanden for 

nævningene, Broder Jensen, dommen: ”at hun er 

en troldkvinde og bør at lide på ild og bål, så sandt 

dem Gud hjælpe og hans hellige ord”.

Hendes mand og forsvarer Jep Brenders und-

slår sig for at møde op i Landstinget, hvor sagen 

skal prøves, før den endelige dom afsiges. Kirstine 

begynder at falde til føje og beder om benådning 

og tilbyder af egen vilje at forlade landet for altid. 

Landstinget dømmer hende dog skyldig i trolddom.

Kirstine bliver den 29. september 1582 i over-

værelse af to rådsmænd, byfogeden, præsten og 

ni borgere tortureret, for at hun skal bekende, at 

hun er en rigtig troldkvinde. Kirstine svarer, at hun 

ikke vil lyve om sig selv eller nogen anden. Kapel-

lanen Hans Christensen beder hende igen om at 

bekende, hvilket hun nægter. De fortsætter tortu-

ren af hende dagen efter, hvor ”hun både strakt på 

rammen og stigen, og efter lang marter og me-

gen formaning, var dog intet udrettet hos hende. 

Hun ville ikke bekende, og da befalede man Gud 

sagen og hun siden i anden uge blev brændt og 

stod sin ret”. Tingbøgerne viser tydeligt, at Kirstine 

aldrig bekender sin skyld, og dog skriver præsten i 

Gilleleje, at hun lægges på pinebænken og tilstår 

og bliver brændt.

Kirstine var en moden kvinde, der gennem sin 

funktion som klog kone var i konkurrence med de 
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mandlige bartskærere. Hun var rundet af en tid, 

hvor den katolske tro, rituel helbredelse og pleje af 

gamle og syge blev betragtet som gode gerninger i 

et godt kristent liv. Enhver havde relativt frit kunnet 

handle og erhverve sig ved det, de nu havde at 

byde på. Sådan mente de lutheranske reformatorer 

og deres støtter ikke, samfundet skulle vedblive at 

være. De ønskede vidtgående ændringer under-

støttet af strenge straffe for at få folk til at rette sig 

efter de nye principper. Det var disse ændringer i 

synet på mennesket og specifikt kvinders mistede 

rettigheder i samfundet, der lå bag retssagen mod 

Kirstine Jep Brenders, og som endte med, at hun 

blev idømt den strengeste straf – at blive brændt 

levende på bålet.

Heksebrænding i Der-

neburg i Harzen i 1555. 

Fra Allan A. Lund: ”Magi 

og hekseri fra romersk 

oldtid til og med middel-

alderen. 2011.
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